
Pese kätesi 
saippualla 
huolellisesti 
ja usein.

Käytä  
kasvo- 
maskia.

Yski ja  
aivasta kerta-
käyttöiseen 
nenäliinaan. 

Käytä  
Korona- 
vilkkua.

Pidä 
etäisyyttä 
toisiin 
ihmisiin.

Ohje Suomeen saapuville matkustajille
COVID-19

THL suosittelee Finentry-palvelun 
käyttöä 
Palvelun kautta voi esimerkiksi varata  
koronatestiajan Suomessa.

Lisätietoja
Koronaviruksesta Terveyden ja 
hyvinvoinninlaitoksen verkkosivuilla: thl.fi/
koronavirus 
Rajanylityksestä Rajavartiolaitoksen sivuilla: raja.fi

Jos epäilet tartuntaa
Ota välittömästi yhteyttä maahantulopisteen 
terveysneuvontaan tai sen puuttuessa oleskelu-  
tai asuinkunnan terveydenhuoltoon.

Kun saavut Suomeen
Maahantulopisteellä

• sinulta voidaan tarkastaa:
– todistus rokotuksesta tai sairastetusta taudista
– todistus ennen matkaa otetusta negatiivisesta 

koronatestistä

• sinulle voidaan tehdä koronatesti
• yhteystietosi voidaan kerätä
• sinut voidaan määrätä pakolliseen terveystarkastukseen.

Terveysturvallisuuteen liittyvät toimet maahantulopisteillä 
määräytyvät tartuntatautilain perusteella (2016/1227).

Aluehallintoviraston päätöksistä riippuen terveystarkastukseen 
osallistuminen voi olla pakollista. Maahantulopisteen 
viranomaiset ohjeistavat tästä tarkemmin.

Voit tarkistaa matkustusohjeet myös THL:n sivuilta  
thl.fi/matkustajaohje. 

Vältä kontakteja, kun odotat testituloksia
Vältä kontakteja oman taloutesi ulkopuolisiin ihmisiin maahan 
saapumisen jälkeen pysymällä kotona tai majapaikassasi, 
kunnes testin negatiivinen tulos on valmistunut. Jos saat 
positiivisen tuloksen, sinun tulee jatkaa eristäytymistä ja odottaa 
yhteydenottoa terveydenhuollosta. Jos terveydentilasi huononee, 
ole yhteydessä terveydenhuoltoon. 

Välttämätön liikkuminen, kuten lääkärissä käynti, on mahdollista. 
Tarvittavat turvavälit ja kasvomaskin käyttö ajantasaisten 
suositusten mukaisesti on kuitenkin tärkeää.

THL suosittelee, että kaikki Suomeen saapuvat matkustajat, jotka 
eivät käy testissä maahantulopisteellä tekevät koronan kotitestin 
maahan saapumisen jälkeen. Kotitestejä voi ostaa apteekeista ja 
kaupoista.

Tartuntatautilain väliaikaisten sääntöjen 
mukaiset toimet maahantulon yhteydessä

Terveystarkastukset 
Aluehallintovirasto voi määrätä sinut pakolliseen 
terveystarkastukseen. Seuraa maahantulopisteen 
viranomaisten ohjeita.

Koronatestaukset
EI TESTIÄ
Sinun ei tarvitse osallistua koronatestiin, jos sinulla on 
todistus:

• täydestä koronarokotussarjasta ja viimeisestä 
rokotuskerrasta on kulunut vähintään 1 viikko 

• alle 6 kuukautta aiemmin sairastetusta koronataudista
• sairastetusta koronataudista ja yhdestä koronarokotus 

annoksesta

2 TESTIÄ
Kaikkien muiden tulee osallistua koronatestiin sekä 
maahan saavuttaessa että 3–5 vuorokautta maahan 
saapumisen jälkeen koti- tai oleskelukunnassa. 

Jos täysi-ikäinen matkailija kieltäytyy pakollisesta 
koronatestistä, voi rangaistuksena olla sakkoa.

Huomaathan, että aluehallintoviraston päätöksistä riippuen 
terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista 
vaikka sinulla olisikin todistus täydestä tai osittaisesta 
koronarokotussarjasta tai sairastetusta koronataudista.

1 TESTI
Sinun tulee mennä testiin 3–5 vuorokautta maahan 
saapumisen jälkeen koti- tai oleskelukunnassa, jos sinulla 
on todistus:

• enintään 72 tuntia ennen maahan saapumista 
otetusta negatiivisesta koronatestistä 

• osittaisesta koronarokotussarjasta ja rokotus- 
 kerrasta on kulunut vähintään 2 viikkoa 
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